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ВСТУП 

 

Анотація 

Розвиток інформаційного суспільства, кардинальні 
суспільні трансформації, глобальні цивілізаційні та екологічні 
виклики ставлять складні задачі щодо формування середовища 
проживання людини, її праці, побуту та відпочинку. Зростання 
духовних та матеріальних потреб висувають нові вимоги до 
організації культурно-побутового обслуговування, появу нових 
типів будівель і вдосконалення вже існуючих, підвищення 
комфортності життя. Курс архітектурного проектування 
покликаний дати майбутньому архітектору певну суму знань та 
навиків для вирішення практичних задач, вміння бачити в 
кожній будівлі систему соціальних технічних та художніх 
проблем, без врахування яких творчі завдання не можуть бути 
фахово вирішені. 

Робоча програма дисципліни «Архітектурне 
проектування» розроблена відповідно до навчального плану 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Заняття 
проводяться у 1-8 семестрах, завершуються виконанням 
дипломного проекту. Підсумком засвоєння семестрового 
навчального курсу є захист курсової роботи або курсового 
проекту (проектів). Послідовність тематики курсового 
проектування передбачає поступове ускладнення завдань та 
підвищення вимог до їх виконання. 

Тематика проектів та робіт може корегуватись з метою 
приближення її до сучасних вимог та умов реального 
проектування. 

Ключові слова: архітектура, містобудування, ордер, 
проектування, житло, громадська будівля, храм, 
багатофункціональна будівля. 
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Аbstract 

The development of the information society, dramatic social 

transformations, global civilizational and environmental challenges 

create complex tasks for shaping the human habitat, their work, life 

and leisure. The growth of spiritual and material needs imposes new 

requirements for the organization of cultural and domestic services, 

the emergence of new types of buildings and the improvement of 

existing ones, increasing the comfort of life. The course of 

architectural design is developed to provide a future architect with a 

certain amount of knowledge and skills for solving practical 

problems, the ability to see every building as a system of social 

technical and artistic problems, which should be taken into account 

for making a competent resolution. 

The working program of the course «Architectural Design» is 

developed in accordance with the curriculum of the specialty 191 

«Architecture and Urban Planning». Classes are held in semesters 1 

to 8, and are completed with the diploma project. The result of 

mastering the semester course is the defense of course work or 

course project (projects). The thematic sequence of course projects 

provides for gradual complexity increase of tasks and hardening of 

requirements for their implementation. 

The themes of projects and works can be adjusted in order to 

their approximation to the current requirements and conditions of 

real design. 

Key words: architecture, urban planning, order, design, 

housing, public building, temple, multifunctional building. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань 
Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

1 2 3 

Кількість кредитів – 
35 

Галузь знань 
19 «Архітектура  
та будівництво» 

Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 
191 «Архітектура  

та містобудування» 

Рік підготовки: 

1, 2, 3, 4-й Змістових модулів – 
17 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання – 

Семестр: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-й 

Лекції 
– 

Загальна кількість 
годин – 1050 

Практичні, 

семінарські 

496 год., 
в т.ч.: 

1-й сем. 56 год. 
2-й сем.72 год. 
3-й сем.56 год. 
4-й сем.72 год. 
5-й сем. 56 год. 
6-й сем. 72 год. 
7-й сем. 56 год. 
8-й сем. 56 год. 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

Самостійної роботи 
студента – 4,47 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Лабораторні – 
Самостійна робота 

554 год. 
Індивідуальні 

завдання – 

Вид контролю:  
Залік, КП 

Примітка. 

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить: 47% до 53%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Основна мета вивчення дисципліни полягає в реалізації 

теоретичних знань і здобутті професійних навиків через творчий 
процес архітектурного проектування, формування 
індивідуального творчого методу, розкритті творчого 
потенціалу студентів.  

В процесі навчальних занять студент повинен знати: 
− понятійно-термінологічний апарат, що застосовується у 

практичній діяльності архітектора; 
− методологію та ритм процесу архітектурного 

проектування; 
− порядок та стадії розробки усіх видів архітектурних 

креслень; 
− методики роботи з нормативною та спеціальною 

літературою. 
В результаті засвоєння дисципліни студент повинен вміти: 
− на практиці користуватися набутими знаннями, 

застосовувати теоретичні положення для оптимального 
вирішення творчих задач;  

− самостійно визначати цілі та шляхи створення власного 
арсеналу формотворчих засобів; 

− відчувати ритм творчого процесу і проявляти необхідну 
гнучкість у роботі над проектом;  

− проводити глибокий аналіз завдання на виконання 
проекту і розвивати чуття середовища, що слугує контекстом 
для архітектурної форми;  

− вміло використовувати усі засоби графічної подачі 
проектного матеріалу. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які 
навчаються за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки 
бакалаврів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

СЕМЕСТР І 
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Змістовий модуль 1. Мета і завдання дисципліни 

«Архітектурне проектування». 
Тема 1. Вступ до спеціальності і роль навчального курсу 

архітектурного проектування. 
Мета і завдання дисципліни. Зміст дисципліни. 

Методологія архітектурного проектування. Взаємозв’язок 
навчального та реального проектування. Тематика курсових 
проектів.  

Тема 2. Обмір фрагменту фасаду будинку 
Методика виконання архітектурних обмірів. Призначення і 

види архітектурних обмірів. Інструментарій для виконання 
обмірів. Графічна техніка. Послідовність і методика виконання 
обмірів. Камеральна обробка і її особливості. Види креслень і їх 
склад. 

 
Змістовий модуль 2. Архітектурні ордери 

Тема 1. Види архітектурних ордерів. 
Виникнення та розвиток ордеру. Архітектурний ордер як 

художнє вираження стійково-балочної тектонічної системи 
(Антична Греція). Застосування ордеру в інших тектонічних 
системах (Античний Рим, Відродження). Основні елементи 
ордерної системи. Система декору в ордері. Архітектурні 
обломи. 

Тема 2. Теорія ордерів за А.Палладіо та Дж.Б.Віньйолою. 
Ознайомлення з канонічними ордерами за Палладіо та 

Віньйолою. Закономірності їх побудови. Поняття модуля. 
Порівняння канонічних ордерів (доричний, іонічний, 
коринфський, композитний; тосканський, римсько-доричний, 
римсько-іонічний, римсько-коринфський). Повний ордер. 
Особливості побудови різних елементів ордеру. 
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Змістовий модуль 3. Відмивка архітектурної деталі 

Тема 1. Види і способи відмивок. 
Вибір архітектурної деталі і пошук композиційного 

рішення. Ознайомлення зі спеціальною літературою. 
Демонстрація кращих взірців виконання аналогічних робіт. 
Пропозиції можливих варіантів і вибір оригінальної творчої ідеї.  
 

СЕМЕСТР ІІ 
 

Змістовий модуль 4. Відмивка фасаду пам’ятки 

архітектури 

Тема 1. Особливості відмивки фасадів пам’яток 
архітектури. 

Видача завдання. Ознайомлення з об’єктом відмивки. 
Творчі та графічні вимоги до виконання курсової роботи. 
Методика відмивки фасадів та розрізів. Прозоре середовище, 
повітряна та світлотіньова перспектива. Світлотінь предметів. 
Постановка композиційних задач в цьому виді графіки. Зв’язок з 
оточенням. Ескіз. Виявлення пластики зображення об’єкта. Роль 
шрифта у загальній композиції проекту. Види шрифтів. Перехід 
від ескізу до основного креслення. Стадії роботи.  

 
Змістовий модуль 5. Проект дитячого ігрового 

майданчика 

Тема 1. Особливості проектування дитячого ігрового 
простру. 

Видача завдання. Ознайомлення з об’єктом проектування з 
його функціональними особливостями та основними вимогами. 
Ергономічні особливості проектування просторів та обладнання 
для дітей різних вікових груп. Композиційні принципи 
організації середовища. Творчі та графічні вимоги до виконання 
курсової роботи. Демонстрація взірців. 
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СЕМЕСТР ІІІ 
 

Змістовий модуль 6. Проект одноквартирного 

житлового будинку з благоустроєм ділянки 
 

Тема 1. Методика та основні засади проектування 
одноквартирних житлових будинків. 

Видача завдання на курсовий проект. Аналіз особливостей 
архітектурно-планувальних та об’ємно-композиційних рішень 
літніх житлових будинків. Вплив форми та рельєфу ділянки на 
вибір проектного рішення. Ознайомлення із вимогами 
державних будівельних норм проектування індивідуальних 
житлових будинків. Робота з вихідними даними та літературою. 

 
Змістовий модуль 7. Проект багатоквартирної житлової 

блок-секції 
 

Тема 1. Особливості та методика проектування 
багатоквартирного житла. 

Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 
даними та літературою. Демографія житла. Архітектурно-
планувальні на конструктивні рішення житлових будівель. 
Вимоги Державних будівельних норм щодо проектування 
житлових будівель. Типи і функціональна структура квартир. 
Особливості формування інтер’єру приміщень квартири. 

 
СЕМЕСТР ІV 

 
Змістовий модуль 8. Проект готелю на 100 місць 

 

Тема 1. Особливості проектування готелів та основні 
нормативних вимог. Інтер’єр приміщень житлової чарунки. 

Видача завдання на курсовий проект. Огляд вітчизняного та 
закордонного досвіду проектування готелів. Образні їх 
характеристики. Типологічна класифікація. Аналіз особливостей 
архітектурно-планувальних та об’ємно-композиційних рішень 
готелів. Особливості функціонального зонування ділянок 
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готелів. Заклади громадського харчування (бари, ресторани) в 
архітектурно-планувальній структурі готелів. Вплив місця 
розташування, форми та рельєфу ділянки на вибір проектного 
рішення. Особливості інтер’єру приміщень житлової чарунки. 

 
Змістовий модуль 9. Проект дошкільного навчального 

закладу на 100 місць 
 

Тема 1. Проектування дошкільних навчальних закладів. 
Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 

даними та літературою. Огляд вітчизняного та закордонного 
досвіду проектування дитячих садків. Аналіз особливостей 
архітектурно-планувальних на конструктивних рішень будівель 
дошкільних закладів. Нормативні вимоги до проектування. 
Функціональна структура ігрового і спального блоку. Структура 
генерального плану ділянки дитячого дошкільного закладу. 
 

МОДУЛЬ 2. «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» 

 
СЕМЕСТР V 

 
Змістовий модуль 10. Проект загальноосвітньої школи 

на 22 класи 

Тема 1. Проектування закладів освіти І-ІІ рівнів 
акредитації. 

Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 
даними та літературою. Огляд вітчизняного та закордонного 
досвіду проектування загальноосвітніх шкіл. Аналіз 
особливостей архітектурно-планувальних на конструктивних 
рішень. Нормативні вимоги до проектування. Композиційно-
планувальна структура навчального, спортивного, медичного, 
харчоблоку та інших груп приміщень. Генеральний план 
ділянки загальноосвітньої школи. 
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Змістовий модуль 11. Проект храму на 150-200 

прихожан 
 

Тема 1. Проектування об’ємно-планувальної структури 
культових будівель. 

Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 
даними та літературою. Аналіз особливостей архітектурно-
планувальних на конструктивних рішень культових будівель. 
Традиція і стиль в архітектурному образі сучасного храму. 
Організація генерального плану території храму. 

 
СЕМЕСТР VІ 

 

Змістовий модуль 12. Проект універсальної глядацької 

зали на 700-800 місць 
 

Тема 1. Особливості проектування глядацьких будівель. 
Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 

даними та літературою. Аналіз особливостей архітектурно-
планувальних на конструктивних рішень глядацьких будівель. 
Група приміщень сцени. Глядацька частина та її функціонально-
планувальні складові. Ескіз інтер’єру глядацької зали. 

 
Змістовий модуль 13. Проект будинку-вставки із офісом 

і кафе на 40 місць в існуючому середовищі 

 

Тема 1. Проектування будинків в існуючому 
сформованому середовищі, особливості проектування офісів та 
кафе. 

Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 
даними та літературою. Аналіз особливостей існуючого 
середовища, архітектурно-планувальних рішень, рекреація 
території. Ескізи інтер’єрів. 
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СЕМЕСТР VІІ 
 
Змістовий модуль 14. Проект житлового району на 10 

тисяч мешканців 
 

Тема 1. Просторово-планувальна структура житлового 
району. 

Формування житлової забудови району. Вибір типів 
житлових блок-секцій. Виявлення оптимальних зв’язків району 
з елементами сельбищної території. Транспортні та пішохідні 
зв’язки. Розташування закладів культурно-побутового 
обслуговування. Просторова організація громадського центру. 

 
Змістовий модуль 15. Проект житлового кварталу 

 

Тема 1. Просторово-планувальна структура житлового 
кварталу. 

Формування житлової забудови району. Вибір типів 
житлових блок-секцій. Транспортні та пішохідні зв’язки. 
Розташування закладів торговельного і побутового 
обслуговування. Просторова організація громадських і дворових 
просторів. Елементи благоустрою та ландшафтного дизайну. 

 
СЕМЕСТР VІІІ 

 
Змістовий модуль 16. Генеральний план 

багатофункціонального комплексу 

 

Тема 1. Особливості проектування генеральних планів 
багатофункціональних комплексів. 

Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 
даними та літературою. Аналіз особливостей містобудівної 
ситуації та розпланування території багатофункціональних 
комплексів і висотних будівель. 

 
Змістовий модуль 17. Об’ємно-планувальне рішення 

багатофункціонального комплексу 
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Тема 1. Особливості проектування багатофункціональних 
комплексів. 

Видача завдання на курсовий проект. Робота з вихідними 
даними та літературою. Аналіз особливостей архітектурно-
планувальних та конструктивних рішень багатофункціональних 
комплексів та висотних будівель. Ескіз інтер’єру одного із 
приміщень комплексу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

У тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 
та 

індивіду-
альна 

робота 
1 2 3 4 5 

 
СЕМЕСТР І 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОГО 

ПРОЕКТУВАННЯ 

Змістовий модуль 1. Мета і завдання дисципліни 

«Архітектурне проектування» 

Тема 1. Вступ до 
спеціальності і роль 
навчального курсу 
архітектурного 
проектування. 

8 - 4 4 

Тема 2. Обмір 
фрагменту фасаду 
будинку. 

24 - 12 12 

Змістовий модуль 2. Архітектурні ордери 

Тема 1. Види 
архітектурних 
ордерів. 

18 - 8 10 

Тема 2. Теорія 24 - 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ордерів за А.Палладіо 
та Дж.Б.Віньйолою. 

Змістовий модуль 3. Відмивка архітектурної деталі 

Тема 1. Види і 
способи відмивок. 

44 - 20 20 

СЕМЕСТР ІІ 

Змістовий модуль 4. Відмивка фасаду пам’ятки архітектури 

Тема 1. Особливості 
відмивки фасадів 
пам’яток архітектури. 

76 - 36 40 

Змістовий модуль 5. Проект дитячого ігрового майданчика 

Тема 1. Особливості 
проектування 
дитячого ігрового 
простру. 

76 - 36 40 

СЕМЕСТР ІІІ 

Змістовий модуль 6. Проект одноквартирного житлового 

будинку із благоустроєм ділянки 

Тема 1. Методика та 
основні засади 
проектування 
одноквартирних 
житлових будинків. 

60 - 28 32 

Змістовий модуль 7. Проект багатоквартирної житлової  

блок-секції 

Тема 1. Особливості 
та методика 
проектування 
одноквартирних 
житлових будинків 
садибного типу. 

60 - 28 32 

СЕМЕСТР ІV 

Змістовий модуль 8. Проект готелю на 100 місць 

Тема 1. Особливості 76 - 36 40 
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проектування готелів 
та основні 
нормативних вимог. 
Інтер’єр приміщень 
житлової чарунки. 

Змістовий модуль 9. Проект дошкільного навчального 

закладу на 100 місць 

Тема 1. Проектування 
дошкільних 
навчальних закладів. 

76 - 36 40 

СЕМЕСТР V  

МОДУЛЬ 2. «АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД» 

Змістовий модуль 10. Проект загальноосвітньої школи  

на 22 класи 

Тема 1. Проектування 
закладів освіти І-ІІ 
рівнів акредитації. 

60 - 28 32 

Змістовий модуль 11. Проект церкви на 150-200 прихожан 

Тема 1. Проектування 
об’ємно-планувальної 
структури культових 
будівель. 

60 - 28 32 

СЕМЕСТР VІ 

Змістовий модуль 12. Проект універсальної глядацької зали 

на 700-800 місць 

Тема 1. Особливості 
проектування 
глядацьких будівель. 

76 - 36 40 

Змістовий модуль 13. Проект будинку-вставки із офісом і 

кафе на 40 місць в існуючому середовищі 

Тема 1. Проектування 
будинків в існуючому 
сформованому 
середовищі, 

76 - 36 40 
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особливості 
проектування офісів 
та кафе. 

 
 

СЕМЕСТР VІІ 

Змістовий модуль 14. Проект житлового району  

на 10 тисяч мешканців 

Тема 1. Просторово-
планувальна 
структура житлового 
району. 

60 52 28 32 

Змістовий модуль 15. Проект житлового кварталу 

Тема 1. Просторово-
планувальна 
структура житлового 
кварталу. 

60 52 28 32 

СЕМЕСТР VІІІ 

Змістовий модуль 16. Генеральний план 

багатофункціонального комплексу 

Тема 1. Особливості 
проектування 
генеральних планів 
багатофункціональних 
комплексів. 

60 - 28 32 

Змістовий модуль 17. Об’ємно-планувальне рішення 

багатофункціонального комплексу 

Тема 1. Особливості 
проектування 
багатофункціональних 
комплексів. 

60 - 28 32 

Разом 1050 - 
496 

 
554 
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5. Теми практичних занять 

№ 
з/
п 

Назва теми 
Кіль-
кість 
годин 

 СЕМЕСТР І  

 Змістовий модуль 1 16 

1. 
Виконання архітектурних обмірів фрагменту 
будинку в натурі. 

6 

2. Виконання чорнових обмірних креслень. 6 
3. Шрифтове оформлення креслення. 6 
4. Виконання чистового креслення. 6 
5. Здача графічної вправи. 2 
 Змістовий модуль 2 20 

1. Основні елементи архітектурних ордерів. 2 
2. Креслення ордерів в масах. 6 
3. Виконання чорнового лінійного креслення. 6 
4. Виконання чистового креслення в тонких лініях. 6 
5. Графічне оформлення креслення в туші. 6 
 Змістовий модуль 3 20 

1. Розробка варіантів композиції архітектурної деталі. 4 
2. Побудова креслення деталі на чернетці. 6 

3. 
Побудова тіней і виявлення світло-тіньових 
співвідношень деталі на чернетці. 

6 

4. Засвоєння прийомів відмивки. 6 

5. 
Виконання креслення деталі в тонких лініях в 
чистовому варіанті. 

6 

6. Виконання креслення в туші. 6 
7. Відмивка деталі. 6 

8. 
Завершення відмивки. Захист і здача курсового 
проекту. 

6 

 СЕМЕСТР ІІ  

 Змістовий модуль 4 36 

1. 
Контрольна творча клаузура: розробка 
композиційного вирішення відповідно до завдання 
(об’єкту). 

4 
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2. 
Опрацювання чорнового варіанту лінійного 
креслення в масштабі. 

4 

3. 
Побудова тіней і виявлення світло-тіньових 
співвідношень фасаду на чернетці. 

4 

4. 
Виконання креслення фасаду олівцем в тонких 
лініях на чистовику. 

4 

5. Обведення тушшю креслення та написів. 4 

6. 
Початковий етап відмивки чистового варіанту: 
виявлення основних поверхонь світла і тіні. 

4 

7. 
Виявлення основних мас, досягнення візуальної 
«глибини» відмивки. 

6 

8. Завершення відмивки. Здача курсового проекту. 6 
 Змістовий модуль 5 36 

1. 
Видача завдання на курсовий проект та 
демонстрація взірців. 

4 

2. Контрольна творча клаузура. 4 

3. 
Просторово-планувальне вирішення генерального 
плану. 

4 

4. 
Виконання креслення генплану майданчика в 
масштабі на чернетці. 

4 

5. Виконання чорнового масштабного макету. 4 

6. 
Виконання чистового креслення генплану в тонких 
лініях олівцем. 

4 

7. Графічне оформлення чистового креслення. 4 

8. 
Макетувальні роботи. Макетування ландшафтної 
ситуації. 

4 

9. 
Завершення виконання курсового проекту. Захист 
курсового проекту. 

4 

 СЕМЕСТР ІІІ  

 Змістовий модуль 6 28 

1. 
Робота з нормативною літературою та фаховими 
періодичними виданнями. 

2 

2. Контрольна творча клаузура. 2 

3. 
Розробка функціонально-планувальної схеми 
будинку та функціонального зонування ділянки. 

4 

4. Розробка об’ємно-просторової композиції будинку. 4 
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5. 
Деталізація планів та розробка композиційної 
схеми фасадів. 

4 

6. 
Розробка ескізу поперечного та повздовжнього 
розрізу. 

4 

7. 
Графічне та колористичне оформлення складових 
частин курсового проекту. Ескіз інтер’єру. 

4 

8. Оформлення креслень. Захист курсового проекту. 4 
 Змістовий модуль 7 28 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

2 

2. Контрольна творча клаузура. 2 
3. Розробка варіантів планувальних схем будинку. 4 
4. Розробка об’ємно-просторової композиції будинку. 4 

5. 
Розробка планів поверхів будинку з 
розташуванням меблів та санітарно-технічного 
обладнання. 

4 

6. 
Розробка композиційної схеми фасадів та ескізу 
поперечного та повздовжнього розрізу. 

4 

7. Проектування генерального плану. 4 

8. 
Завершення роботи над проектом. Захист 
курсового проекту. 

4 

 СЕМЕСТР ІV  

 Змістовий модуль 8 36 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

4 

2. Контрольна творча клаузура. 4 
3. Розробка варіантів планувальних схем.  4 
4. Розробка об’ємно-просторової композиції будинку. 4 

5. 
Розробка планів поверхів будинку з 
розташуванням меблів та санітарно-технічного 
обладнання. 

6 

6. 
Розробка композиційної схеми фасадів та ескізу 
поперечного та повздовжнього розрізу. 

4 

7. Проектування генерального плану ділянки.  4 
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8. 
Завершення роботи над проектом. Здача і захист 
проектів. 

6 

 Змістовий модуль 9 36 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

4 

2. Контрольна творча клаузура. 4 
3. Розробка варіантів планувальних схем ДНЗ. 4 
4. Розробка об’ємно-просторової композиції. 4 

5. 
Розробка планів поверхів будинку з 
розташуванням меблів та санітарно-технічного 
обладнання. 

4 

6. 
Розробка композиційної схеми фасадів та ескізу 
поперечного та повздовжнього розрізу. Ескіз 
інтер’єру. 

4 

7. Проектування генерального плану ДНЗ. 4 
8. Завершення роботи над проектом.  4 
9. Здача і захист проектів. 4  
 СЕМЕСТР V  

 Змістовий модуль 10 28 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

2 

2. Контрольна творча клаузура. 2 

3. 
Розробка варіантів функціональної та планувальної 
схем. 

4 

4. Розробка схеми плану. 4 

5. 
Розробка об’ємно-просторової композиції будинку 
та фасадів. 

4 

6. 
Робота над ескізами повздовжнього і поперечного 
розрізів. Ескіз інтер’єру. 

4 

7. Проектування генерального плану ділянки. 4 

8. 
Завершення роботи над проектом. Здача і захист 
проектів. 

4 

 Змістовий модуль 11 28 

1. Робота з вихідними даними, нормативною 2 
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літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

2. Контрольна творча клаузура. 2 

3. 
Розробка варіантів функціональної та планувальної 
схем. 

4 

4. Розробка схеми плану. 4 
5. Розробка варіантів планувальної схеми. 4 

6. 
Розробка об’ємно-просторової композиції будинку 
та фасадів. Ескіз фрагменту фасаду. 

4 

7. Проектування генерального плану ділянки. 4 
8. Здача і захист проектів. 4 
 СЕМЕСТР VІ  

 Змістовий модуль 12 36 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

4 

2. Контрольна творча клаузура. 4 

3. 
Розробка варіантів функціональної та планувальної 
схем. 

4 

4. Розробка схеми плану. 4 

5. 
Розробка об’ємно-просторової композиції будівлі 
та фасадів. 

4 

6. 
Робота над ескізами повздовжнього і поперечного 
розрізів. Ескіз інтер’єру. 

8 

7. Проектування генерального плану ділянки. 4 
8. Здача і захист проектів. 4 
 Змістовий модуль 13 36 

1. 
Робота з нормативною літературою, фаховими 
періодичними виданнями. 

4 

2. Контрольна творча клаузура. 4 

3. 
Розробка варіантів функціональної та планувальної 
схем . 

4 

4. Проектування офісного блоку будівлі. 4 

5. 
Робота над ескізами повздовжнього і поперечного 
розрізів. 

4 

6. Розробка об’ємно-просторової композиції будинку 4 
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та фасадів. 

7. 
Розробка схеми функціонального зонування та 
генерального плану території. 

4 

8. Чистове виконання креслень. 4 
9. Здача і захист проектів. 4 
 СЕМЕСТР VІІ  

 Змістовий модуль 14 28 

1. 
Робота з вихідними даними. Розрахунок елементів 
території житлового району. 

2 

2. Контрольна творча клаузура. 2 

3. 
Пошук концепції інфраструктури житлового 
району. 

4 

4. 
Робота над концепцією громадського центру 
житлового району. 

4 

5. 
Аналіз номенклатури приміщень функціональних 
блоків громадського центру. 

4 

6. Формування житлових груп. 4 

7. 
Побудова розгорток по вулицях житлового району 
з уточненням його архітектурно-планувальної 
структури. 

4 

8. 
Завершення роботи над проектом. Здача і захист 
проектів. 

4 

 Змістовий модуль 15 28 

1. 
Робота з вихідними даними. Розрахунок елементів 
території житлового кварталу. 

2 

2. Контрольна творча клаузура. 2 
3. Пошук концепції композиції та силуету забудови. 4 

4. 
Пошук концепції інфраструктури житлового 
кварталу. 

4 

5. Формування дворових просторів. 4 
6. Формування громадських просторів. 4 

7. 
Побудова розгорток по вулицях житлового 
кварталу з уточненням його архітектурно-
планувальної структури. 

4 

8. 
Завершення роботи над проектом. Здача і захист 
проектів. 

4 
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 СЕМЕСТР VІІІ  

 Змістовий модуль 16 28 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

2 

2. Контрольна творча клаузура. 2 
3. Розробка загальної схеми генплану. 4 
4. Розробка функціональних зон генплану 4 
5. Розробка транспортних та пішохідних зв’язків. 4 
6. Розробка малих архітектурних форм 4 
7. Викреслювання генерального плану ділянки. 4 
8. Здача і захист проектів. 4 
 Змістовий модуль 17 28 

1. 
Робота з вихідними даними, нормативною 
літературою та фаховими періодичними 
виданнями. 

4 

2. Контрольна творча клаузура. 4 
3. Розробка варіантів функціональної схеми. 4 
4. Розробка варіантів планувальної схеми. 4 

5. 
Розробка об’ємно-просторової композиції будинку 
та фасадів. 

4 

6. 
Робота над ескізами повздовжнього і поперечного 
розрізів та дизайну інтер’єру. 

4 

7. 
Завершення роботи над проектом. Здача і захист 
проектів. 

4 

 Разом 496 
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6. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/
п 

Назва теми 
Кіль-
кість 
годин 

 СЕМЕСТР І  

 Змістовий модуль 1 16 

1. Виконання замальовок будинку та його деталей. 4 
2. Виконання чорнових обмірних креслень будівлі. 4 

3. 
Побудова креслення в тонких лініях в чистовому 
варіанті. 

4 

4. 
Виконання чистового обмірного креслення в 
туші. 

4 

 Змістовий модуль 2 22 

1. Розрахунок масштабу в модулях і партах. 4 

2. 
Побудова архітектурної деталі в тонких лініях на 
чорновику. 

4 

3. Виконання «шрифту зодчого». 4 
4. Виконання чистового креслення в тонких лініях. 4 
5. Графічне оформлення креслення в туші. 6 
 Змістовий модуль 3 20 

1. 
Робота з літературою: ознайомлення з пам’яткою 
архітектури. 

4 

2. 
Виконання ескізів композиції архітектурної 
деталі. 

4 

3. 
Світло-тіньовий тональний розбір деталі на 
чернетці. 

4 

4. 
Виконання відмивки геометричних тіл (куба, 
кулі, циліндра, конуса). 

4 

5. Виконання креслення в туші. 4 
 СЕМЕСТР ІІ  

 Змістовий модуль 4 40 

1. 
Робота з літературою: ознайомлення з пам’яткою 
архітектури. 

4 

2. 
Виконання ескізів композиції архітектурної 
деталі. 

8 
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3. 
Опрацювання чорнового варіанту лінійного 
креслення в масштабі. 

8 

4. 
Світло-тіньовий тональний розбір деталі на 
чернетці. 

10 

5. Обведення тушшю креслення та написів. 10 
 Змістовий модуль 5 40 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок схем 
розпланування дитячих ігрових майданчиків та 
малих архітектурних форм. 

4 

2. Виконання ескізів генерального плану. 8 

3. 
Виконання ескізів елементів обладнання 
майданчика. 

8 

4. Виконання чистового креслення генплану в туші. 8 
5. Макетування ігрового майданчика. 12 
 СЕМЕСТР ІІІ  

 Змістовий модуль 6 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів одноквартирних 
житлових будинків. 

4 

2. 
Виконання ескізів планувальних схем 
одноквартирного житлового будинку. 

4 

3. 
Розробка об’ємно-просторової композиції 
будинку. 

6 

4. 
Деталізація креслень планів та фасадів будинку в 
олівці на чистовику. 

6 

5. Побудова перспективи в олівці на чистовику. 6 

6. 
Графічне та колористичне оформлення складових 
частин курсового проекту. 

6 

 Змістовий модуль 7 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок схем 
розпланування блок-секцій. 

4 

2. Виконання ескізів генерального плану. 4 

3. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів блок-секції. 

6 

4. 
Виконання компоновки креслень планів та 
фасадів в масах на планшетах. 

6 
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5. 
Виконання генерального плану ділянки в тонких 
лініях на чистовику. 

6 

6. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

6 

 СЕМЕСТР ІV  

 Змістовий модуль 8 40 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів. 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
розпланування будинку. 

6 

3. Виконання ескізів житлової чарунки. 6 

4. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів будинку. 

6 

5. 
Виконання компоновки креслень планів та 
фасадів в масах на планшетах. 

6 

6. Побудова перспективи. 6 

7. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

6 

 Змістовий модуль 9 40 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів. 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
розпланування будинку. 

6 

3. Виконання ескізів планувальних схем. 6 

4. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів будинку. 

8 

5. Побудова перспективи. 8 

6. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

8 

 СЕМЕСТР V  

 Змістовий модуль 10 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів. 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
розпланування будинку. 

4 

3. Виконання ескізів планувальних схем. 6 
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4. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів будинку. 

6 

5. 
Виконання компоновки креслень планів та 
фасадів в масах на планшетах. 

6 

6. Побудова перспективи. 6 
 Змістовий модуль 11 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів. 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
розпланування будинку. 

4 

3. Виконання ескізів планувальних схем. 4 

4. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів будинку. 

4 

5. 
Виконання компоновки креслень планів та 
фасадів в масах на планшетах. 

4 

6. Побудова перспективи. 6 

7. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

6 

 СЕМЕСТР VІ  

 Змістовий модуль 12 40 

1. 
Виконання замальовок інтер’єрів залів для 
глядачів. 

4 

2. 
Деталізація дизайн-концепції інтер’єру зали для 
глядачів. 

4 

3. 
Розрахунок нахилу та розробка варіантів 
розташування місць для глядачів. Розрахунок 
евакуації. 

4 

4. 
Деталізація розгорток стін, планів стелі та 
розрізів глядацької зали. 

4 

5. 
Компоновка креслень на планшетах. Виконання 
розгорток стін, планів стелі зали для глядачів. 

4 

6. 
Виконання креслень деталі інтер’єру на 
планшетах. 

4 

7. Виконання креслень перспективи на планшетах. 8 
8. Графічне та колористичне оформлення креслень. 8 
  40 
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Змістовий модуль 13 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів. 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
розпланування будинку. 

4 

3. Виконання ескізів планувальних схем. 4 

4. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів будинку. 

6 

5. 
Виконання компоновки креслень планів та 
фасадів в масах на планшетах. 

6 

6. Побудова перспективи. 8 

7. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

8 

 СЕМЕСТР VІІ  

 Змістовий модуль 14 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
функціональних та планувальних схем житлових 
районів. 

4 

2. 
Розробка схеми функціонального зонування 
житлового району. 

4 

3. 
Виконання ескізів концепції інфраструктури 
житлового району. 

4 

4. 
Виконання ескізів розпланування громадського 
центру. 

4 

5. 
Виконання креслень розпланування громадського 
центру та планів окремих його складових. 

4 

6. 
Виконання креслень розгорток по вулицях 
житлового району з уточненням його 
архітектурно-планувальної структури. 

6 

7. 
Компоновка креслень та їх викреслювання на 
планшетах. 

6 

 Змістовий модуль 15 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
функціональних та планувальних схем житлових 
кварталів. 

4 

2. Розробка композиційної схеми житлового 4 
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кварталу. 

3. 
Виконання ескізів концепції інфраструктури 
житлового кварталу. 

4 

4. 
Виконання ескізів розпланування громадських 
просторів. 

4 

5. 
Виконання ескізів розпланування дворових 
просторів. 

4 

6. 

Виконання креслень розгорток по вулицях 
житлового кварталу з уточненням його 
композиційної та архітектурно-планувальної 
структури. 

4 

7. 
Виконання креслень та їх Компоновка на 
аркушах. 

4 

8. Графічне та колористичне оформлення креслень. 4 
 СЕМЕСТР VІІІ  

 Змістовий модуль 16 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
генплану 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
генплану. 

4 

3. 
Виконання ескізів транспортно-пішохідних 
зв’язків. 

4 

4. Виконання ескізів малих архітектурних форм. 4 
5. Виконання компоновки креслень на планшетах. 4 
6. Побудова перспективи фрагментів генплану. 6 

7. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

6 

 Змістовий модуль 17 32 

1. 
Робота з літературою: виконання замальовок 
планувальних схем та фасадів. 

4 

2. 
Виконання ескізів функціональної схеми 
розпланування будинку. 

4 

3. Виконання ескізів планувальних схем. 4 

4. 
Виконання ескізів об’ємно-просторової 
композиції та фасадів будинку. 

4 

5. Виконання компоновки креслень планів та 4 
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фасадів в масах на планшетах. 
6. Побудова перспективи. 6 

7. 
Завершення графічного та колористичного 
оформлення креслень. 

6 

 Разом 554 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Архітектурне 
проектування» використовуються інформаційно-ілюстративний 
та проблемний методи навчання із застосуванням: 

− лекцій; 
− відеофільмів та СDR; 
− виконання графічних замальовок за тематикою 

курсових проектів; 
− виконання завдань самостійної роботи; 
− зустрічей з провідними архітекторами міста; 
− аналіз інформації після видачі завдання на тему 

курсового проекту; 
− проведення персональних консультацій в процесі 

практичних занять; 
− проведення екскурсій на архітектурні об’єкти. 

 

8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань та 

вмінь: 

− оцінка за творчу клаузуру; 
− оцінка виконання завдань по окремих розділах 

курсового проекту; 
− оцінка правильності, ретельності та оригінальності 

графічної подачі курсового проекту; 
− оцінка захисту курсового проекту. 
Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала 

оцінювання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модулі 

Т
во

рч
а 

кл
ау

зу
ра

 

Ід
ея

 /
ко

м
п

оз
и

ц
ія

 

О
б’

єм
н

о-
п

ла
н

ув
ал

ьн
е 

ви
рі

ш
ен

н
я 

Ф
ас

ад
и

 

Г
ра

ф
іч

н
е 

оф
ор

м
ле

н
н

я 

М
ак

ет
 

За
хи

ст
 

Сума 

Модуль 2 (КП-1) - 30 - - 70 - - 100 

Модуль 3 (КП-2) - 30 - - 70 - - 100 

Модуль 4 (КП-3) - 30 - - 70 - - 100 

Модуль 5 (КП-4) 5 15 15 20 20 20 5 100 

Модуль 6 (КП-5) 5 15 15 20 20 20 5 100 

Модуль 7 (КП-6) 5 15 15 20 20 20 5 100 

Модуль 8 (КП-7) 5 15 15 20 20 20 5 100 

Модуль 9 (КП-8) 5 15 15 20 20 20 5 100 

Модуль 10 (КП-
9) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

Модуль 11 (КП-
10) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

Модуль 12 (КП-
11) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

Модуль 13 (КП-
12) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

Модуль 14 (КП-
13) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

Модуль 15 (КП-
14) 

5 25 20 20 25 - 5 100 
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Модуль 16 (КП-
15) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

Модуль 17 (КП-
16) 

5 25 20 20 25 - 5 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно   
 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 
64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з 
можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи 
«Вивчення класичних ордерів» студентами спеціальності 
6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-57А. 

2. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту «Проект універсальної концертної зали на 700-800 
місць». 052-70. 
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3. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту «Православний храм». 052-71. 

4. Методичні вказівки до виконання курсових проектів на 
тему «Малі архітектурні форми», «Дитячий майданчик», «Літній 
павільйон» студентами спеціальності 6.120100 «Архітектура 
будівель і споруд». 052-73. 

5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему «Садовий будинок». студентами спеціальності 6.120100 
«Архітектура будівель і споруд». 052-74. 

6. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему «Одноквартирний житловий будинок» студентами 
спеціальності 6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-75. 

7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему «Багатоквартирний житловий будинок» студентами 
спеціальності 6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-76. 

8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему«Дитячий садок на 100 місць» студентами спеціальності 
6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-77. 

9. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему «Загальноосвітня школа на 22 класи» студентами 
спеціальності 6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-78. 

10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему «Проект готелю на 200-250 місць» студентами 
спеціальності 6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-79. 

11. Методичні вказівки до виконання курсового проекту на 
тему «Житловий квартал» студентами спеціальності 6.120100 
«Архітектура будівель і споруд». 052-80. 

12. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему «Місто на 50 тис. мешканців». 052-81. 

13. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему «Кафе на 40 місць», 052-82. 

14. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему «Проект універсальної спортивної арени на 
2500 місць». 052-83. 

15. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему: «А. «Висотна будівля офісу.» і Б. «Діловий 
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квартал міста» студентами спеціальності 6.120100 «Архітектура 
будівель і споруд». 052-84. 

16. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему: «Основи містобудування» для студентів спец. 
6.120100 «Архітектура будівель і споруд». 052-89. 

17. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему: «Основи архітектурного інтер’єру». 052-98. 

18. Методичні вказівки до практичних занять та курсового 
проекту на тему: «Методичні вказівки з розрахунку природної 
освітленості приміщень у курсовому та дипломному 
проектуванні». 052-100. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Альберти Леон Батиста. Десять книг о зодчестве / под 
ред. А Г. Габричевского. – Т.1. – М.,1935. 

2. Архитектура. Серия учебников и учебных пособий по 
специальности «Архитектура» для студентов архитектурных 
вузов (гл. редактор А.П.Кудрявцев – M. 1984-1990) В том числе: 

3. Архитектурное проектирование общественных зданий / 
под. ред. И.Е.Рожина, Л.И.Урбаха. – M.,1985 . 

4. Архитектурное проектирование жилых зданий / под ред. 
М.В. Лисициана, Е.С. Пронина – М.,1990. 

5. Архитектура гражданских и промышленных зданий / 
под ред. В.М. Предтеченского. – Т. 1-5.– М., 1976-1983. 

6. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. 
– M., 1993. 

7. Витрувий. Десять книг об архитектуре: пер. с лат. - М., 
1936. 

8. Виньола Дж. Правила пяти ордеров архитектуры. – М., 
1937. 

9. Гнесь І.П., Рудик Р. А., Якубовський В. Б., Якубовський 
І. В. Однородинний житловий будинок. – Львів, 2007. 

10. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції. – 
Львів, 2013. 

11. Кудряшов K.B. Архитектурная графика – М., 1990. 
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12. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських 
будівель і споруд.– 2-ге вид., виправ. і допов.– Львів, 2013. 

13. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. – М., 1936. 
14. Посацький Б.С. Основи урбаністики. – 2-ге вид., 

допов.– Львів, 2011. 
15. Ткач Д.И., Русскевич H.Л. и др. Архитектурное 

черчение. – К.,1991. 
16. Сапрыкина Н.А. Архитектурная форма: статика и 

динамика – М., 1995. 
17. Степанов A.B. и др. Архитектура и психология. – М., 

1993. 
Допоміжна 

1. ДБН Ф.2.2-1-95. Проектування. Склад і зміст матеріалів 
оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВСН) при 
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. 
Основні положення проектування. 

2. ДБН А.3.1-2-93. Управління, організація і технологія. 
Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. 

3. ДБН А.3.1-3-94. Управління, організація і технологія. 
Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 
Основні положення. 

4. ДБН Б.1-1-93. Система містобудівної документації. 
Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених 
пунктів. 

5. ДБН 360-92**. Містобудування. Планування та забудова 
міських і сільських поселень. 

6. ДБН В .1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека 
об’єктів будівництва. 

7. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки 
і споруди. Основні положення. 

8. ДБН 79-92. Житлові будинки для індивідуальних 
забудовників України. 

9. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. 
10. ДСТУ Б А.2.4-4-95. Система проектної документації 

для будівництва. Основні вимоги до робочої документації. 
11. ДСТУ Б А. 2.4-5-95. Система проектної документації 

для будівництва. Загальні положення. 
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12.ДСТУ Б А.2.4-6-95. Система проектної документації для 
будівництва. Правила виконання робочих креслень генеральних 
планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів. 

13. ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації 
для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних 
робочих креслень. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки 
бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». 

2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

3. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.rada.kiev.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 
(м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 
Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

8. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/. 

9. Цифровий репозиторій НУВГП /  [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


